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A Liga Esperantista Brasileira esforça-se 
incessantemente para que os progressos do 
Esperanto no Brasil acompanhem o ritmo do 
desenvolvimeúlo da língua internacional nos 
demais paises, desenvolvimento que sabemos 
scr constante e seguro.

E’-nos grato, pois, destacar do Relatório 
Oficial, apresentado pela Comissão Central In
ternacional do Movimento Esperantista ao 
XXIV Congresso Universal de Esperanto, lia 
pouco reunido em Paris, o seguinte trecho re
ferente ao Brasil:

“A Liga Brasileira volta a ocupar o poŝ
eto no mundo internacional, que tinha ante- 
"riormente. As nossas relações foram muito 
"intensas. A cooperação teve por objeto a pro
paganda em geral, a educação, o movimento 
"rotariano, os escoteiros, o turismo, pontos so
mbre os quais deixamos de citar minúcias por 
“falta de espaço.

“Especialmente forte e plena de êxito foi 
"a propaganda pela imprensa. E’ motivo de 
"satisfação o reaparecimento da “Brazila Es- 
“pciantisto”, como órgão central brasileiro dos 
“esperantistas ativos. Particularmente dignas 
“de nota são também as palestras no rádio, 
"bem organizadas e de que dá indicações a es
tatística respectiva. Para a propaganda geral 
“a Liga editou uma nova folha volante: “Que 
“é o Esperanto?” Concluiu-se um acordo para 
"a reedição da chave portuguesa."

O nosso trabalho tem felizmente obtido re
sultados animadores.

A abertura de cursos no Internato e Ex
ternato do Colégio Pedro II e no Instituto de 
Educação, com autorização do Ministro da 
Educação e Saúde Pública e do Diretor da Ins
trução Pública Municipal, e com aquiescência 
dos Diretores dêsses estabelecimentos, teni nma 
significação que não é preciso encarecer, con

vindo apenas registar a boa aceitação que acha
ram os cursos por parte dos jovens estudantes.

A inclusão do Esperanto entre as línguas 
utilizadas pelo Touring Club do Brasil foi um 
brilhante passo para a conquista de um meio 
— o turismo, çm que a língua neutra já está, 
lá fóra, perfeita niente radicada.

O restabelecimento da subvenção, com que 
o Governo Federal auxilia a Liga, a par do 
apoio moral, que representa, habilita-nos á pu
blicação regular da nossa revista.

De não menor importancia é a acolhida 
que o Esperanto encontrou na Casa do Estu . 
dante, vigorosa associação de jovens, que se 
caracteriza pelos seus nobres fins, ao mesmo 
tempo idealistas e práticos.

No interior do país é considerável o in- 
terêsse pela língua auxiliar - diariamente rece
bemos pedidos de informações, a que respon
demos com os nossos prospectos e catálogos, 
c, igualmentp, inscripções nos cursos por cor
respondência, que mantemos.

Fato auspicioso, sem dúvida, é a criação 
da cátedra de Esperanto na Universidade Po
pular do Recife, instituição que tem á frente 
nomes dos mais respeitáveis na cultura de 
P ernamb uco.

Dêsses e de outros fatos, que aqui ligei
ramente comentamos, "Brazila Esperantisto^ 
em outro logar dá notícia pormenorizada.

----------- @-----------

SUBVENCIO AL B. L. E.
• •>

D-ro Getulio Vargas, prezidanto de la Pro
vizora Registaro, per dekreto N. 21.639, de 
la 18 de Julio lasta, subvenciis nian ligon dum 
la unua duonjaro de V nuna jaro per la sumo 
de 500 milrejsoj (187 svisaj frankoj). Sa
man sumon ĝi ricevos ĉe la fino de F nuna 
jaro.
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LA BRAZILA REGISTARO KAJ LA 
KONGRESOJ DE ESPERANTO

D-ro Francisco de Campos, Ministro de Edu 
kado kaj Publika Saneco, ricevinte inviton de 
la Prezidanto de B. L. E. por ke la Brazila 
Registaro sin reprezentu ĉe la 24.a Universala 
Kongreso de Esperanto, skribis la d-ro Mello-, 
Franco, petante la li nomu S-ron Elvseu 'Mon
ta rroyos por tiu tasko.

Per telegramo publikigita en la plej gravaj 
ĵurnaloj ni eksciis ke S-ro E. Monta rrovos 
salutis en Esperanto la kongreson je la nomo 
de la Brazila Registaro. Tiu ĉi estis la sepa 
fojo, kiam la Brazila Registaro sendis repre
zentanton al la Universalaj Kongresoj de Es
peranto .

S-ro E. Montarrovos reprezentis ankaŭ Bra
zilan Ligon Esperantiston, la Komercan Aso
cion kaj la Brazilan Gazetaran Asocion.

La Societo de Geografio de Rio de Janeiro 
elektis S-ron Ronald de Carvalho, sekretarion 
de la Brazila Ambasadorejo en Parizo, kiel 
sian reprezentanton.

------------- ®-------------

TOURING CLUB DO BRASIL KAJ 
ESPERANTO

“Touring Club do Brasil” ĵus prenigis sian 
unuan gvidlibron por propagando de Rio de 
Janeiro, ĉefurbo de Brazilo.

Sugestie de B. L. E. tiu ĉi verbo entenis 
kelkajn paĝojn en Esperanto flanke de la por
tugala, franca, angla kaj hispana lingvoj.

Petu ĝin al B. L. E. sendante unu respond
kuponon.

—®---------

PROPAGANDAJ FLUGFOLIOJ

“Brazila Ligo Esperantista” kaj “Brazila 
Klubo Esperanto”, interkonsente, organizis 
intensan propagandon de Esperanto en la in
ternlando de Brazilo pere de flugfolio, kiu 
enhavas resuman kaj riĉan sciigon pri la inter
nacia lingvo.

Jam estas disdonitaj ĉirkaŭ 3.000 el tiu 
flugfolio, kiu per la esperanta stelo kaj verda 
strio, bonege aspektas.

Konsekvence de tiu propagando jam alvenis 
multaj informpetoj, mendoj de libroj kaj ens
kribo en kurso per korespondado.

ESTONTECO DE LA HOMARO

De 1’ Homar’ 1’ estonteco
Estos brila kaj paca tute certe! 
Kial fuŝos la horn’ ĉiam mallerte 
Sian propran vivadon? Tiu speco 
De sovaĝaj la nunaj malaperos! 
Planedo nia spacon ja konkeros 
Plenan de steloj, de stelar’ tenata! 
Kaj la homar’, malsata 
Je lumo, je trankvilo, je la amo 
— La anima nutraĵo, tiu flamo 
Sanktega, eĉ mem dia — 
La homar’ tiutempe fratoj estos, 
Kiuj, dankante Dion, Amon festos 
Regantan vere en la rond’ ilia ! 
Ne plu perforto! Globon ja ne skuos 
Plu lioma kataklismo! Ne detruos 
Ĝian belan supraĵon la bataloj 
Inter homaj ŝakaloj 
Mordantaj sin en la glueca ŝlimo! 
Tiam ŝvebos de 1’ liomo la animo 
Kvazaŭ for de la mond’, en alta sfero 
Ne skuata de 1’ vento de 1’ malpaco! 
Kaj en la blua spaco 
Plia stelo ruliĝos: Paca T er o !

28.4.31.

Porto Carreiro Neto

(Poeziaĵo premiita ĉe konkurso de “Heroldo 
de Esperanto” pri la supra temo.)

------------- ®-------------

O RADIO E O ESPERANTO

O Congresso Nacional de Radiotelefonia, reu
nido em Lisboa, em Maio ultimo, aprovou por acla
mação a seguinte proposta apresentada pelo Sr. 
Saldanha Carreira:

I. — Que o Congresso reconhecendo de geral 
utilidade a adopção da lingua auxiliar Esperanto 
como lingua da radiotelefonia, aceita e aprova as 
conclusões do II Congreso de Clubes de Radio rea
lizado em Cannes, em Dezembro de 1931, que re
solveu que as estações de rádio escolham para 
comprimento da onda e a nacionalidade em Espe
ranto .

II. — Que seja enviada á Administração Geral 
dos Correios e Telégrafos, a expressão do desejo 
deste Congresso, para que o voto de aprovação, 
junto á presente tese, seja manifestado oficial
mente na sesão conveniente da próxima Conferen
cia Internacional de Madrid,
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ESPERANTO KAJ EDUKADO

■ D-ro Francisco de Campos, Ministro de 
Edukado kaj Publika Saneco, laŭ peto de B. 
L. E., permesis la malfermon de kursoj de
Esperanto ĉe 
la Kolegio Pe
tro II, oficia
la gimnazio.

Interkon
sente kun 
d-roj Euclv- 
des Roxo, 
direktoro de 
la Internul 
ejo, kaj Hen
rique Dods- 
vvorth, direk
toro de la 

Ekster ulejo, 
malfermiĝis 

la kursoj gvi
dataj de S-roj 
J. B. Meilo
e Souza, pro- drupo (Ie Hitler nantoj de Esperanto ĉe la “Lernejo Rodriguez Alves”. 
fesoro de tiu Prof. S-ro A. Couto Fernandes.
Kolegio, ‘ kaj 
Carlos Domingues, prez. de B. K. E.

Ankaŭ la Direktoro de la Publika Ins
truado en Rio de Janeiro, D-ro Anisio Tei
xeira, permesis la malfermon de kurso de 
Esperanto ĉe la Instituto de Edukado, oficiala 
lernejo por la preparo kaj diplomiĝo de geins
truistoj .

LA HIMNO DE LA ESPERANTISTA 
SKOLTARO

• • •
Teksto de Skolta Frat’, muziko de Koloniano 

Kalolcsay

En la mondo semas nova gento 
Venka vojo gvidas al rikolto, 
Vigle vivas kore nobla sento 
Gaje helpas servopreta skolto.

Viro sana, amon praktikanta, 
Honfpli lioma, kiu kredas Dion,
Per espero, per animo kanta 
Bon-labore kreos harmonion.

Ĝia direktoro, d-ro Lourenço Filho, pu
blikigis en la oficiala ĵurnalo alvokon al la 
gelernantoj por la enskribiĝo en tiu kurso, 

kiun direktas 
d-ro Theobal- 
d o Recife, 
profesoro ĉe 
tiu Instituto.
— En la Po 

pulara Uni
versitato, el 
Recife, Ŝtato
Pernambuco, 

kies teknika 
direktoro es
tas nia sami 
deano, S-ro 
Annibal Bru
no, malfermi
ĝis kurso sub 
la gvidado de 
S-ro Sebas
tião de Albu
querque .
— D-ro Luiz

Porto Carreiro Neto direktas la kursojn per 
korespondado starigitajn de B. L. E.

— Dum la semajno de Bonvolo la gelern
antoj de la kurso de Esperanto, kiun direktas 
S-ro A. Couto Fernandes, ĉe la Lernejo Ro
drigues Alves, skribis leteron al siaj gekolegoj 
en 12 landoj.

HINO DOS ESCOTEIROS ESPERANTISTAS

Original em Esp-o. de «Skolta Frat'»

Nova gente espalha pela Terra 
Cheias mãos de viride» sementes. 
Sempre alerta! a “flor de lis” encerra, 
Paladinos d’an inios valentes!

Homem forte, amigo alegre e extreme, 
Deus e amor — num só abraço estreita, 
Pela Fé que no íntimo lhe freme
Paz na Terra — é o fruto da colheita!

Trad. de
Porto Carreiro Neto

Prezentita la unuan fojon de hungaraj skoltoj 
dum la esperantista post kongreso en Budapest, 
Hungarujo, la 9an de Aŭgusto 1931 — Atentu, 
la tuta teksto estas sen supersignoj.
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La Radio kaj la Saŭdado
(Anna Amelia de Queiroz Carneiro de Mendonça)

Nevideblaj ondoj de 1’ spaco, portantoj de 
ĝojoj aŭ ĉagrenoj, via konkero estas la plej 
grava konkero de la nova homo, la plej bela 
venko de la hodiaŭa scienco por la servo de 
ĉiuj esprimoj de la homa penso.

Tiel vi disradias, pro via mirinda disvastiĝo 
senlima, paĝojn de scio kaj de arto, parolojn 
de instruado kaj de fido, strofojn sonorajn aŭ 
mistikajn, ideojn varmajn aŭ serenajn, voĉojn 
de entuziasmo aŭ de pripenso.

Tiel vi alportas al la plej malproksimaj 
loketoj, por la intelekta avidego de tiuj, kiuj 
akompanas de malproksime la turmentitan vi
von de la penso kaj de la lernado, por nu
trado de Turboj soifantaj progreson kaj lumon, 
ĉiun evoluon de la scienco, ĉiujn eltrovojn de , 
la laboratorioj, ĉiujn rezultojn de longaj nok
toj .

Tiel vi interdividas inter la sonĝantoj de 
ĉiuj pejzajoj la inspiritan voĉon de poetoj kaj 
prozverkistoj, la lecionojn de la kritiko kaj 
de la historio, la poezion de la legendoj kaj 
folkloroj, la multforman esprimadon de ĉiuj 
artistoj.

Tiel vi multobligas, por plezuro de la mal
proksimaj lokoj, por ĝojo de la foraj urboj, la 
Rilantan magion de la muziko, la senton ŝan
ĝita n je sonoj depost la grava poezio de la 
grandaj klasikaj verkoj, kiuj altigas la spiri
tojn al la plej transcendaj artaj emocioj, ĝis 
la primitiva poezio de la regionaj melodioj, 
kiuj rememorigas, pro la gusto de la simplaj 
kaj sinceraj aferoj, la sinceran kaj simplan 
animon, kiun la popolo iom post iom perdas 
ĉe la interrilatoj kun la civilizacio.

Sed el ĉiuj bonfarontaj misioj, kiujn vi ple
numas, aeraj kaj forflugantaj ondoj, mirin
daj kaj nepalpeblaj ĉenoj kiuj kunligas ĉiujn 
anguletojn de la tero, la plej bela, la plej 
dolĉa, la plej humana, tiu estas la misio tran- 
sen porti la homan koron kun ĝiaj deziroj kaj 
emocioj, kun ĝia eterna soifo de amo kaj 
saŭdado.

Kiam vi alportas al suferantaj kaj malpro
ksimaj homoj, karesan vorton kaj aman re
memoron, vi estas kvazaŭ miraklo de la homa 
evoluado, konkeranta la spacon, ne per la me
talaj flugiloj de la aerveturiloj kiuj super
pasas marojn kaj kontinentojn, sed per la 
flugo pli larĝa de la sento, enhavanta ĉiujn 
regionojn de la intelekto kaj de la koro.

Alportu hodiaŭ, sonoraj ondoj de la nelimi
gita spaco, trankvilecon al tiuj kiuj palpitas 
en angoro de la distancoj, sciigojn kaj reme
morojn al tiuj kiuj atendas vin en la maltran
kvileco de la profunda nokto, streĉajn ĉir- 
kaŭprenojn de amikoj, filajn kaj fratajn 
kisojn, certigojn de amo kaj saŭdado al tiuj 
kiuj aŭdas vin kun emocio, en la stranga re
sonado de via mireginda disvastiĝo.

Alportu; mirindaj ondoj de la tremetanta 
nokto, la blankajn flugilojn de la deziroj kaj 
sonĝoj, la varmajn vortojn de espero kaj fido, 
la senfinajn sopirojn de ĉiuj koroj, kiuj sin 
kunigas en vi per la saŭdado kaj per la amo.

Ondoj aeraj, nevideblaj, de la maro de ĉiuj 
distancoj; ondoj sonoroj kaj senteblaj, ondoj 
malpezaj kiel la sonĝoj, ondoj fortaj kiel la 
sopiroj, otidoj de la senlima spaco—nova lioma 
konkero — permesu ke mia sopira penso vibru 
kaj moviĝadu en vi, ke ĝi iru kun vi malpro 
ksimen de tie ĉi paroli kun saŭdado al tiu kiu 
atendas mian voĉon.

transiras la supron de la montaroj, 
marmorajn nubojn, saltas trans la 
kaj tiel, feliĉaj ŝipoj, ili alportas 
kaj saŭdadojn de iuj hejmoj al aliaj 
alportas bonajn dezirojn, trankviligas

Ondoj ardaj kaj senfinaj, en vi estas stran
gaj ŝipoj sen velaj, senkorpaj, kiuj traflugas la 
aerojn, 
tranĉas 
marojn 
sciigojn 
hejmoj, 
suferantajn animojn kaj ĝojigas malproksimajn 
korojn.

Tru, magiaj kaj dolĉaj ondoj, alportu tiujn 
nekonatajn ŝipojn de sopiroj kaj fido, de amo 
kaj sonĝo, en tiu ĉi tremetanta nokto, al ĉiu 
malĝoja koro, al ĉiu brusto, kiu, malproksime, 
serĉas en vi aŭdi iun.

Alportu rememorojn kaj saŭdadojn, kvietigu 
la neprecizajn korpremecojn, venku la ĉagre
nojn per la bono, ĉar vibras ja en vi, bonfa
rantaj ondoj, la koro de multaj estuloj, kiu, 
kiel la mia, sin donas al vi plena de sopiro kaj 
ardo, por, trans longajn distancojn, iri koletigi 
malproksimajn sopirojn per sia ĉirkaŭpremi 
kaj amo.

Tradukis el “O Jornal” — Alberto Couto 
Fernandes.

Noto — Tiu ĉi alvoko estas disradiita, pere de 
la potenca stacio de “Radio Club do Brasil”, 
de la verkistino, S-ino Anna Amelia de Q. 
Carneiro de Mendonça, prezidantino de la 
“Domo de la Brazila Lernanto”, kiu, pro la 
1930 a revolucio, ne povis de kelkaj tagoj sin 
korespondi kun sia patrino, provizore loĝanta 
en urbo el Ŝtato Minas Geraes.
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O XXIV Congresso Universal de Esperanto, efe

tuado em Paris de 30 de julho a 6 de agosto do 
corrente ano, teve o êxito que jã deixavam esperar 
não só os esforços empregados, durante três anos con
secutivos, pela comissão organizadora, como a cir
cunstância de se realizar a reunião numa cidade tão < 
cheia de atrativos, como é a capital francesa.

Assim, apesar da intensidade da crise econômica 
reinante, compareceram a Paris mais de 1.600 con
gressistas de 36 nações.

A sede do Congresso foi a “Maison de la Mutua- 
lité”, edifício inteiraniente novo, na rua Saint-Vi- 
ctor, local muito bem escolhido por estar situado no 
bairro das escolas.

A sessão solene de abertura realizou-se no do
mingo 31, no Grande Anfiteatro da Sorbonne, sob a 
presidência do eminente Sr. André Baudet, ex-presi
dente da Camara de Comércio de Paris.

Ile acordo com a tradição dos Congressos de Es
peranto, o presidente do Congresso anterior, de Cra- 
cóvia, Prof. Odo Bujwid, nosso grande e bom amigo, 
teve a incumbência de declarar iniciados os tra

sociedades esperantistas nacionais foram sauda- 
Baudet, seguindo-se com a palavra o 
que acentuou o fato de fazerem parte 
de Patronos

Merchant, presidente

pelo Sr. 
Warnier, 
Comissão 11 ministros, e ainda 

da Comissão Central 
Esperantista, em cujo

o
In-
no-

la-da
El yseu 
Checo- 
Holan- 
e, bemXoruega, da Polônia e da Rumânia, 

de 25 sociedades nacionais, 
sessões de trabalho realizaram-se diariamen- 
a presidência do Sr. Merchant. discutindo-se

bathos.
O Sr. Baudet foi aclamado presidente honorá

rio, e o Sr. Warnier presidente efetivo.
Os representantes do Presidente da República 

Francesa, Sr. Lebrun, do Presidente do Conselho de 
Ministros, Sr. Herriot, dos governos de 14 países e 
das 
dos 
Sr. 
da 
Sr.
ternacional do Movimento 
me saudou o Congresso.

Falaram depois os representantes oficiais 
ga das Nações, e dos governos do Brasil (Sr. 
Montarroyos, em Esperanto), da Bélgica, da 
slováquia, da Alemanha, do Liechtenstein, da 
da, da 
assim,

As 
te, sob
diferentes assuntos de ordem prática e adotando-se 
várias resoluções relativas á organização do mo
vimento’.

Os congressistas foram oficialmente recebidos, no 
dia 5 de agosto, na Municipalidade de Paris; depois 
da recepção solene, no grande salão de honra, os 
convidados percorreram o magnífico palácio.

A Universidade de Verão, que se vem realizando 
em todos os Congressos desde 1925, teve êste ano 
um brilho especial. Prelecionaram perante grande as
sistência os Sis. Georges Avril (A evolução da arte 
cinematográfica), Gabriel Chavet (Modernas tendên
cias da arte da dansa), André Baudet (O comércio 
ha cem anos... agora... daqui a cem anos). Gaston 
Waringhieu (A literatura francesa moderna), Kolo
niano Kalocsay (A palavra em Esperanto), e Bruno 
Migliorini (Os elementos artificiais nas línguas na
cionais) .

Houve muitas reuniões especiais, tais como as 
estenógrafos, radió- 
cristãos, católicos, 

comerciantes, vege-

Tambem se realizaram cerimônias religiosas de 
vários cultos, em que tomaram parte os respectivos 
fiéis: a católica foi na igreja de Notre Dame e a 
protestante na igreja de Santa Maria, na rua Saint- 
Antoine.

Entre as excursões oferecidas aos congressistas 
contaram-se: uma a Fontainebleau, que durou um 
dia inteiro, uma. de tarde, a Versalhes, e uma flu
vial, noturna, no Sena. Os congressistas visitaram 
ainda a Câmara de Comércio de Paris, o Instituto 
Pasteur e o grande armazém “Galeries Lafayette”, 
que lhes deu um lanche no seu terraço. A agência 
de viagens “Globbe trotter”, que organizou as excur
sões citadas e também outras através da cidade, ofe
receu um almoço aos congressistas. Os jornalistas 
receberam convites especiais para visitar os grandes 
jornais “Le Petit Parisien” e “Ije Matin”.

A comissão organizadora do Congresso conseguiu 
que nas estações de caminho de ferro fôssem coloca
dos letreiros indicadores, redigidos em Esperanto.

Delegações do Congresso fizeram visita aps tú
mulos do Prof. Th. Cart e do Prof. Cario Bourlet.

Outros números do Congresso foram; a repre
sentação da comédia em três atos de Jules Romains 
“Knock ou “O Triunfo da Medicina”, traduzida para 
o Esperanto pelo Dr. Pierre Corret; o grande baile 
internacional, em costumes regionais; a noite literá
ria. de que participaram os escritores esperantistas 
Kalocsay, Jung, Fethke-Forge. Hovorka, Grenkamp- 
Kornfeld, Baghy, Olshvanger, Raymond Sc-hwartz, to
dos muito applaudidos.

A sessão de encerramento efetuou-se no dia 6 de 
agosto. O Sr. Merchant comunicou que o contrato 
de Helsinki fora anulado e que tinha sido nomeada 
uma comissão para apresentar um projeto de refor
ma da atual organização do movimento.

O Sr. Jung, redator da gazeta “Heroldo de Es
peranto”. convidou o$ esperantistas para o XXV Con
gresso, em Colônia, no ano próximo vindouro.

-------®-------

DICIONÁRIO PORTUGUÊS-ÉSPERA NTO

ELABORADO PELOS DRS.

ALBERTO COUTO FERNANDES, CARLOS 
DOMINGUES e LUIZ PORTO CARREIRO 

NETO.
• i

Presidente, vice-presidente e secretário geral 
da Ligo Esperantista Brasileira

de pacifistas, cegos, rota ria nos, 
filos, juristas, inações, policiais, 
ferro-viários, mulheres, médicos, 
taríanos, etc. %

Este dicionário, que regista, com a tradução 
exata, todos os termos usuais da lingua ver
nácula, em suas varias acepções, muitos ter
mos científicos e grande numero de locuções e 
frases idiomáticas, aparecera no primeiro tri

mestre de 1933.



6________ _______________ BRAZILA ESPERANTISTO

BRAZILA KRONIKO

ŜTATO PARÁ. — Belém. — Malfermiĝis 
kurso de Esperanto ĉe la komerca societo 
“Plienix Caixeira 1 Paraense”.

ŜTATO PERNAMBUCO. — Recife. — S-ro 
Sebastião Albuquerque malfermis kurson de 
Esperanto en la sidejo de “Populara Univer
sitato” fondita de d-ro Anibal Bruno, dire
ktoro de la teknika instruado. Pri tio skribis 
Sro Sebastião Albuquerque: “Tuj kiam venis 
al mi en la kapon la ideo fondi tiun kurson, 
mi serĉis mian amikon Newton Mava, kiu tre 
volonte apogis mian ideon kaj helpis min 
skribinte al d-ro Bruno. La klaso funkcias 
ĉiiivendrede kaj la gelernantoj progresas 
bone”. Pri la malfermo de tiu kurso sciigis 
sian legantaron la ĵurnaloj “Diário de Per
nambuco” kaj “Diario da Manhã”.

— Mortis nia samideano S-ro Hemeterio 
Gouveia, studento de medicino kaj parenco de 
S-ro Sebastião Albuquerque. Niajn kondo
lencojn !.

ŜTATO BAÍA. — S. Salvador. — Reanigis 
al B. L. E. la malnovaj esperantistoj S-roj 
d-ro Arsenio Moreira da Silva, el Tnês, kaj 
Carlos de Souza Cunha, el Alagoinhas.

ŜTATO PARANÁ. — Curitiba. — Bernaj 
artikoloj kun la pseŭdonimo E. S. S. aperis 
en “Gazeta do Povo”. “Centro Esperantista 
de Paraná” ne sciigis nin pri sia agado dum 
la lastaj monatoj.

RIO GRANDE DO SUL. — Porto Alegre. 
— D-ro Viterbo de Carvalho, direktoro de 
“Companhia Telefonica Rio-Grandense”, mal
fermis perradian kurson de Esperanto pere de 
la stacio de “Radio Sociedade Gaucha”.

MINAS GERAIS .— B. Horizonte. — Post 
iom da ripozo revenis al la laboro por Esper
anto “Junulara Esperantista Societo”. En 
Jitnio ĝi kunvenis ĉe la sidejo de la Centra 
Direktoraro de la Studentoj kaj tie ĝi kunve
nos estonte. Prezidis la kunsidon S-ro Geraldo 
Padua, kiu faris alvokon al siaj kunsocietanoj 
por ke ili daŭrigu, ne flankiĝante, la propa 
gandon de la bela kreitaĵo de Zamenhof. 
Diversaj el ili aliĝis al B. L. E. kaj U. E. A.

Revenis al Rio de Janeiro f ino Esther 
Bloomfield kiu dum sia restado en B. Horizon- 
te multe laboris por Esperanto.

RIO DE JANEIRO. — Al la Dua Brazila 
Kongreso de Kontosciencistoj, okazinta duni 
la monato Aprilo, la Brazila Sindikato de 
Bankoficistoj, rekonita per dekreto de la Fe

derala Registaro oficiala organo de tiu ĉi 
klaso, prezentis tezon subskribitan de S-ro 
Ewald Possolo, unu el ĝiaj reprezentantoj, ti
tolitan “Teknika Bankokurso”. En tiu ĉi 
tezo, kiu estas unuanime aprobita, li proponis 
la enmeton de Esperanto en la programon de 
la teknika bankokurso profesia. Partoprenis 
la kongreson d-ro Carlos Domingues, vicprezi
danto de Brazila Ligo Esperantista.

— La lasta bulteno de la Ministerio de Edu
kado publikigis la tutan paroladon faritan de 
d-ro Alvim Pessoa, supera oficisto de tiu Mi
nisterio, okaze de la jubilea festo de Brazila 
Klubo Esperanto.

— Sro João Ribeiro, ano de la Brazila Lite
ratura Akademio, publikigis per la kolonoj de 
“Jornal do Brasil” kontraŭesperantan arti
kolon, kiun respondis en la sama ĵurnalo 
D-ro Carlos Domingues, sukcesinte plene re
bati ĉiujn argumentojn de S-ro João Ribeiro.

— D-ro Bertho Condé, konata advokato, pa
rolante ĉe memoriga kunveno organizita de 
“Sociedade Luso-Africana” parolis tre sim
patie pri Esperanto montrante ĝian komaman 
altan celon kiu inspiras ĝiajn propagandistojn 
kaj adetojn. La ĝenerala sekretario de B. 
L. E. sendis dankan leteron al d-ro Bertho 
Condé kaj invitis lin fari viziton al ĝia sidejo. 
Akceptinte tiun inviton li vizitis nian sidejon 
kaj deklaris ke de la dua Brazila Kongreso de 
Esperanto, kiun li ĉeestis, li fariĝis admiran 
to de la genia kreitaĵo de Zamenhof.

— S-ino Yvonne Padilha, elektita reĝino de 
la Brazila Sporta Ambasado al Los Angelos, 
deklaris ĉe la lingva ekzameno ke krom aliaj 
ŝi scias paroli la internacion lingvon Esperan-

—_ ____ •

to. Al S ino Yvonne Padilha, kiu estis anino 
de B. K. E., estas sendita gratula telegramo.

— S-ro Hi deso Tanakadate, japana pro
fesoro, dum sia restado en Rio de Janeiro, fa
ris tre interesan ilustritan paroladon pri Ja
panujo. Finante ĝin li deklaris ke Esperan
to estas multe lernata en sia lando kaj reko
mendis ĝian lernadon al siaj aŭdantoj. Li 
vizitadis la sidejon de B. L. E., kiu per lia 
pero sendis salutan leteron al la Japana Es 
peranto Instituto.

— Responde al informpeto de la Direktoro 
de la Gazetara Komitato en Svisujo la Direk
toro de Poŝto kaj Telegrafo sendis detalan 
oficialan leteron pri Esperanto en la brazila 
telegrafa rondo,
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— Laŭ peto de la estraro de B. L. E., la 
Librejo Alves, la plej grava en Rio de Janei
ro, okaze de la Esperanta Tago, faris ĉe unu 
el siaj montraj fenestroj ekspozicion de espe
rantaj libroj. Multaj ĵurnaloj parolis pri tio.

— La plej gravaj ĵurnaloj publikigis la in
formojn al ili senditajn de B. L. E. pri la IXa 
Tutsokola Kongreso okazinta en Praha. De 
la Ĉeĥoslovaka Ministro en Rio de Janeiro 
ricevis B.L.E. dankan leteron.

----------- ®-----------

PELO ESTRANGEIRO
O Esperanto nas escolas

Animado pelos successos do ensino obrigatório 
do Esperanto, o dr. Gavrijski, diretor do ginásio 
comercial “Minervo”, de Sofia, Bulgária, intro, 
duziu o idioma auxiliar tambem em todas as clas
ses dos cursos noturnos. Os alumnos reconhecem 
já a utilidade do Esperanto na melhor apreensão 
das linguas nacionais aí estudadas: o bulgaro, o 
francês e o alemão.

O Esperanto na ciência
* * • >

Em consequência do interesse demonstrado pela 
revista ingleza “The Optician”, realizou-se em 
Londres, no ano passado, uma conferencia espe
rantista de médicos oculistas. Essa reunião apro
vou uma moção favorável ao Esperanto e nomeou 
uma comissão para estudar o plano de propaganda 
dessa lingua entre os colegas de todo o mundo. 
Após a entrega dêsse plano, fundou-se a “Liga 
Universal de Profissionais de Otica e de Oculis
tas”, tendo por fim não só a disseminação do Es
peranto, como elaboração de um vocabulário, na 
língua auxiliar, de sua especialidade. Os sócios 
receberão a revista “The Optician”, que dará con
tinuamente resumos dos seus principais artigos 
em Esperanto.

O Esperanto e a Polícia

A “Liga Policial Internacional” possue em vá
rias cidades do mundo sociedades a ela filiadas; 
assim, sabe-se que em Antuérpia funciona um gru 
po desde 1911, o qual depois da guerra mundial, 
principalmente a partir de 1926, tem desenvolvido 
muito suas atividades, contando naquele ano já 
60 sócios. O interesse despertado pelo Esperanto 
nos meios policiais da Bélgica foi tal, que durante 
o 20.o Congresso Universal de Esperanto os espe
rantistas encontraram grande auxilio por parte 
dos policiais destacados em vários locais da cidade 
de Antuérpia. Funcionam cursos regulares do 
idioma auxiliar na própria chefatura de polícia, 
com um número sempre crescente de alunos, que, 
ao terminar sua instrução, comçam a se corres
ponder com seus colegas em outras cidades.

O inspetor de polícia de Strasburgo, sr. Sch- 
wartz, publicou ha pouco na revista “La Tribune 

Esperantiste” um artigo intitulado “A Polícia In
ternacional e o Problema Linguístico”, no qual 
preconisa o Esperanto como idioma naturalmente 
indicado para a policia.
* Em Nurenberg, desde 1923 existe a “Liga Po 
licial Universal”; outras ligas policiais ainda exis
tem nos seguintes paises: Alemanha, França, 
Bélgica, Holanda, Austria, Dinamarca, Suissa e 
Noruega, assim como uma Comissão Internacional 
de Polícia Criminal entre a Austria, Alemanha, 
Itália e França. A essa comissão pertencem pes
soas gradas, entre as quais o ministro do exterior 
da Austria, dr. H. Schober, o presidente da Liga 
Internacional em Dresden, dr. Palitzch, o sr. K. 
Broekhoff, inspetor-chefe da policia de Amster- 
dam, etc.

f

Nova raa Zamenhof

No parque Smetana, em Olomouc, Tcheco-Slo- 
váquia, foi este ano, por ocasião do 5.° Congresso 
de Esperanto regional, plantada uma árvore e fi
xada uma placa em memória de Zamenof; na mes
ma ocasião foi inaugurada a placa da nova rua 
Zamenhof, com a presença de altas autoridades e 
entre as quais o conselheiro municipal dr. Vá. 
clavek, que fez sua saudação em Esperanto.

O Esperanto no turismo e nas feiras

A Repartição de Tráfego Urbano de Varna, a 
“rainha do Mar Negro”, que já teve ocasião de edi
tar um belo guia da cidade, acaba de publicar um 
prospecto estensível com ilustrações a côr e muitas 
informações de hotéis, passeios, etc.; êsse pros
pecto pode ser adquirido na própria municipalidade 
de Varna. Idênticos prospectos publicaram as 
cidades de Budapest, com reclames das notáveis 
feiras aí realizadas todos os anos, e o Ministério 
do Comércio e Tráfego da Austria, com uma carta 
do país e outras ilustrações.

A feira de Paris tambem êste ano editou seu 
prospecto, com texto variado; o cartão, que recebe 
todo visitante dêsse certame, vem como sempre, 
redigido em Esperanto.

Francfort sobre o Meno comemorou o centená
rio da morte de Goethe, em Março de 1832, com 
grandes solenidades, e aproveitou a ocasião para 
enviar aos esperantistas de todo o mundo um pros
pecto redigido no idioma auxiliar, sobre as sole
nidades projetadas e com referencias sobre a per
sonalidade do grande poeta alemão.

A Liga do Tráfego da Suécia, em Stockolmo, 
publicou ha pouco tempo uma carta do país com 
esclarecimentos do texto em Esperanto, a qual é 
notável pela sua feitura. Em vez dos habituais 
nomes de localidades, representaram, junto a cada 
uma dessas localidades, o objeto principal fabri
cado aí. Por exemplo: Joenkoeping, com uma 
caixa de fósforo; Kiruna, com uma mina de fer
ro; Trollhaettan, com uma usina de turbinas para 
geração de força elétrica, etc.

O Esperanto e o rádio

O “Rádio-Ulub Espérantiste de France”, filiado 
á Société Française pour la Propagation de l’Es-
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peranto” e á “Fédération des Associations Radio- A
philes de la Région Parisienne”, foi encarregado 
da secção de rádio no 24.° Congresso Universal de 
Esperanto, em Paris; para isso, resolveu criar 13 
secções na metrópole e outras secções nas colônias, 
com o fim de informar sobre matéria de rádio e 
de Esperanto. Para maior sucesso do seu em
preendimento e para aumentar o número dos seuu 
sócios, que sobem atualmente a 305, organizou um 
interessante concurso de propaganda e adesão, com 
muitos e importantes prêmios.

O sr. Saldanha Carreira fez uma palestra no 
Teatro Cine-Barreirense sobre o “Esperanto, lín
gua da radiofonia”, concluindo por propor uma 
tese a ser apresentada no l.o Congresso Nacional 
de Radiofonia, organizado pelo 
“O Século”. As conclusões da 
do projeto Favrel, a ser dado 
gresso Internacional de Madrid,
genheiro H. Favrel foi apresentado ao 
gresso Nacional de Rádio-Clubes, em 
França, realizado em dezembro do ano passado, e 
aceito unanimemente. Êle trata da adoção do 
Esperanto da maneira mais ampla para os serviços 
da radiofonia. A tese do sr. Saldanha Carreira, 
apresentada àquele congresso realizado em Portu 
gai, também mereceu aprovação unânime.

4 *

BRAZILA GAZETARO KAJ 
ESPERANTO 1

jornal português 
tese aprovam as 
no próximo Con- 
O projeto do en.

2.° Con. 
Cannes.

Publikigis notojn kaj artikolojn pri kaj por 
Esperanto dum la kuranta jaro la jenaj gaze
toj kaj revuoj:

“Jornal do Comercio”, “O Globo”, “Jornal 
do Brasil”, “Correio da Manhã”, “A Noite”, 
“Diario de Noticias”, “O Radical”, “O Foot- 
Ball”, “Jornal dos Sporta”, “Beira Mar” kaj 
“Diário Oficial”, el Rio de Janeiro.

Acre”, Cidade do Rio Bra neo. Acre, 
Imparcial”, el N. Luis, Stato Maranhão. 
Imprensa”, el João Pessoa, Stato Pa

• /

<•>

PAROLADOJ FARITAJ PER LA MIKROFONO
“RADIO CLUB DO BRASIL”

DE

193 1

1 — 10/9

•> 17/9

Emerita 
Nacia Tele-

in terkoni pre- 

Backheuser,

3 — 26/9

4 15/10

5 — 22/10

— “Simpleco kaj Facileco (Ie Esperanto 
— S-ro A. Couto Fernandez. 
Teknika Direktoro de la

i grafo.
— “Esperanto la plej bona 

n igilo” — D-ro Everardo 
universitata profesoro.*

— “La lastaj progresoj de Esperanto” - 
D-ro Luiz Porto Carreiro Neto, uni
versitata docento.

— “La universalaj kongresoj de Esperan
to” — D-ro Carlos Domingues, ĝen. 
Sek. de la Societo de Geografio kaj 
advokato.

— “Esperanto kaj Edukado
A. Teixeira de 
la Ministerio de

G.
Federacio de Brazilaj

— “E> ~ “

6 — 16/11

” — D-ro M.
Freitas. Direktoro ĉe 
Edukado.

Skoltismo kaj Esperanta
Azambuja Neves,

7 — 22/12

8 — 29/12

9 31/12

” — S-ro 
prezidanto de la 
Skoltoj.

speranto kaj Komerco” — D-ro Hei
tor Beltrão, ĝenerala sekretario de Ko
merca Asocio.
“Progresoj de Esperanto” — D-ro Car
los Domingues.
“La plej bona gvidisto” — F-ino Ma
rina Pimentel, oficistino ĉe la Minis
terio de Edukado.

Krom tio. “Radio Club do Brasil’’ disradiis mult
foje informojn pri la esperanta movado.

“O 
' “O

“A 
runba.

“Diario de Pernambuco” kaj “Diário da 
Manhã”, el Recite, Stato Pernambuco.

“O Globo”, el Castro Alves, Stato Baia.
“Jornal do Comércio”, el Vitória. Stato 

E. Santo.
“O Luminar”, el £. Antonio de Porciŭncula, 

Stato Rio de Janeiro.
“Folha da Manhã”, el N. Paulo; “A Cidade”, 

el Monte Azul, Stato S. Paŭlo.
“O Dia”, kaj “Gazeta do Povo”, el Curiti

ba, ŝtato Paraná.
“República”, “A Pátria” kaj “Follia No

va”, el Florianopolis, “Jornal de .Joinville”, 
ŝtato S. Catarina.

“Jornal da Manhã”, “Correio do Povo” 
“Rio Grande Filatélico”, 
Ŝtato Rio Grande do Sul.

“Estado de Minas”, el Belo Horizonte, Ŝtato 
Minas Gerais.

La “Brazila Gazetara Asocio”, kiu ĉiam z 
elmontris simpation al Esperanto-mova
do, responde al letero de B. L. E., deklaris 
ke ĝi sin reprezentos ĉe la XXIV Universala 
Kongreso de Esperanto pere de S ro E. Mon
ta rro vos.

V

kaj
el Porto Alegre,

<•>

Peçam o novo catálogo de livros em e 
sobre Esperanto.

M •
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BES”-a ADRESARO de Esperantistoj 
ĉiuj landoj. 9a eldono. 1931. Eldonita 
Bohema Esperanto — Servo, BES — Potŝtejn, 
Ĉeĥoslovakajn. Prezo: 1 Fsv.

AŬSTRIO. Belilustrita faldprospekto el
donita de Ministerio por Komerco kaj Trafiko. 
Wien 1931. Prezentita de Internacia Espe- 
ranto-Muzeo, Wien, I., Nove Burg, Heiden- 
platz. Aŭstrujo.

MANIFESTO DE LA SENNACIISTOJ. 
Eldonita de Sennaciista Frakcio el membroj 
de Sennacieca Asocio Tutmonda Nov-Jorko 
1931. Sin turnu al K-do Teodoro Veder, 
29 Me relia nt Str., Astoria, N. Y. USA.

KRAKÓW. Faldprospekto pri la urbo d? 
1’ XXIII Universala Kongreso de Esperanto.

LA KRISTO DE LA ANDEOJ. Folio de 
propagando kontraŭ la milito havebla de Mr. 
L. Jenkins, 64, St. Thomas’ Road, Finsbury 

Park, London, 'N. 4-Anglujo.
VORTARO GERMAN - ESPERANTA, de 

d-ro Emil Pfeffer. Tiu ĉi vortaro aperanta 
nun en la 3a eldono, enhavas pli ol 20.000 
germanajn vortojn kaj 30.000 esperantajn tra
dukojn el la ordinara vivo kaj diversaj sciencoj 
sur 180 p. da dense, trikolone presita teksto. 
Mendu ĝin al Tagblatt — Bibliothek, Wien I., 

Wolbzeile 20 Germanujo. Prezo: 1. 20 gmk.
HOMO, DIO, PROFETO. De Lidja Zamen

hof. Varsovio, Polujo. Parolado farita 
okazo de la bahaa fakkunveno dum la XX a 
Universala Esperanto-Kongreso en Oxford. 
Bahaa Esperanto-Eldonejo. Weinheim a. d. b. 

(Germanujo). Prezo: 1 respondkupono.
KELKAJ PROZAJ KAJ POEZIAJ PER 

LOJ el diversaj lingvoj tradukitaj de L. 
Cogen. Skribitaj en Stenografio Duployé — 
Flageul. Prezo: 1 respondkupono. Eldo
nejo de Esperanta Stenografio: 9, Bd. Vol

taire. Issy-le^-Moulineaux. Seine-France.

HUMARAN1SMO EN PRAKTIKO. Pro
jekto kaj opinoj pri la Domo de Homamo. La 
plej grandiosa entrepreno en Esperantujo.

Eldono de “Oomoto Internacia”. l,.rue 

Félix-Faure, Paris, XVf — Francujo.

LEA-KANTARO. Kolekto de proletaj, ba
talaj, liberpensulaj kaj popolaj kantoj. (Tria 
revizita eldono). Eldonejo: Laborista Espe
ranto-Asocio — por la germanlingvaj

> •

re-

GRAFIO
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gionoj. Berlin, Ç 25, Diercksenstr. 42. Prezo: 
Km — 0,40 gemi.

FOIRO DE REICHENBERG. Distrita 
faldfolio pri la Specimena Foiro de Reichen- 
berg. De la 15-21 de Aŭgusto.

GVIDLIBRO TRA KRAKÓW KAJ ĈIR
KAŬAĴOJ. Eldonita de reĝa ĉefurbo Kra
ków. Belega ilustrita gvidlibro kun 15 foto
grafaĵoj .

KONGRESA LIBRO eldonita de la XXIII 
Universala Kongreso de Esepranto. Kraków. 
1-8 Aŭgusto 1931.

ZAKOPANE EN POLAJ TATROJ. La plej 
granda kaj malkara altmontara sanigejo, ĉef
punkto de turismo kaj sporto. Ilustrita gvid
folio .

KARSLBAD. Mondkuracloko Karlsbad, 16 
mineralfontoj de 40-72.° C. 6 banejaj insti
tutoj. Belaj arbaroj. Sportofestsemajnoj- 
teatro. Ilustrita gvidfolio.

EKZERCADA LIBRO POR ELEMENTA 
KURSO EN ESPERANTO. Ellaborita de 
Sam. Jansson. Eid. Soe. Esperanto, Stoek- 

holm, Svedujo. Prezo: sved. kr. 0,50.
NOVSPECAN PROPAGANDILON eldonis 

Eid. Soe. Esperanto, Stockliolm, Svedujo. 

Ĝi konsistas el malgranda mondatlaso “La 
tuta mondo sur 14 landkartfolioj”, uzata de 
diversaj firmoj kiel reklamilo? Prezo: sv. kr. 
0,35. .0'.

KATALOGO DE LIBROJ; 
peranto.

ESPERA NTO KATOLOGO. 
ber 1931. Esperanto. Verlag 
lersiek. G. m. b. H. Berlin SW 61, 
5. Germanujo.

LA KAŬZO KAJ LA DEVO. 
kaj rakontoj Arvids Kurmis. stud. 
zo: 1 respondkupono.

GAJAJ HOROJ POR ESPERANTISTOJ. 
C. Walter. Spritaĵoj, Anekdotoj, Ŝercdeman- 
doj, Preseraroj, Vortludoj, Societludoj por 
gajigi grupojn, izolulojn, kursgvidantoj, ler
nantojn. Tria eldono. Prezo: du respond
kuponoj .

GAJAJ VESPEROJ. Bonhumoraĵoj. Mul
taj ludoj. Nombro-mirindaĵoj. 3 bonhu
moraj artikoletoj. Gajaj grupkunvenoj 
kursoj. Prezo: 4 respondkuponoj aŭ de 
E. A. Eldonanto: C. Walter. Berlin IV 
Hoherrzollernstr. 11. Germanujo.

. 0‘íôH'n * • A - ?1 ».

Heroldo de Es- 
Numero 8. Novembro 1931.

Nr. 21. Okto- 
Friedrich El- 

Wilmsstr.

Traktaĵoj 
Hem. Pre-

kaj 
U. 
io,
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GVIDLIBRETO POR PILGRIMANTOJ. 
Esperanta eldono de la Centra Religia Civila 
Komitato por Centjarfesto] honore de Sankta 
Autonio — Padova 1931-1932. 
S-ro Giovanni Saggiori, Del.

Vittorio Emanuelo 6.

Petu ĝin al 
de U. E. A. 
P odora, lta-

INTERNACIA LINGVO. D-ro A. Gold 
Tiu ĉi libreto estas la unua judlingva 

Eldonita

Corso 

lujo.

LA 
burt.
propaganda broŝuro priesperanta, 
de Vilna Esperantista Societo Universo. Vil

uo. Polajo. Zaivalna 15 lĝ. 7. Prezo: 0,15. 
sv. fr.

ADRESLIBRO DE POLLANDAJ ESPE
RANTISTOJ KAJ PRAKTIKA INFORMILO 
PRI-ESPERANTA, por la jaro 1931. prila
borita tre zorgeme kun redakcia helpo de ĉiuj 
esp. — organizoj de Pollando de Samideano 
Johano Zawada, la eldoninto de “Plena Fun
damenta Vortaro esp. pola”, 
vehla ĉe la eledoninto 
sovio, ul. Zaciszna 
Pollando.

“ZAMENHOF”, de Julius Gluck. Memor- 
Parolado farita en la “Esperanto - Gruparo 
Berlin” la 4an de Aprilo 1922 por la kreinto 
de la mondhelplingvo Esperanto. 2“ 
Eldonejo: 
chreiberstrasse 21, Germanujo. 

nigoj.
LA PRETENDOJ DE KONDIĈA 

MORTECO. Verkita de R. 
perantigita de Geo. Aldrige, 
Petu ĝin al la aŭtoro: 30, 
Uathcurt, Glascoiv. Angl ujo.

GVIDLIBRETO PRI LAPPLAND. (plej 
norda svedlando kaj norvegio). Eldonita.de 
Esperanta Turista Komisiono. Kinina. 1931.

ESPERANTO ADRESARO 1931-1932. Laŭ 
stato de l-a de Marto 1931. Sudokcidenta 
Germanujo. Presita de Heroldo de Esperan
to . Koln.

LA IXa TUTSOKOLA KONGRESO. Praha 
1932. La plej signifa kultura manifestaĵo de 
la mondo, kiu estos aranĝata en la jaro 1932. 
Intensa gvidfolio.

VARNA. 
MARO. ~ 
dejo en Sudorienta Eŭropo. 
“Imprimerie de 1’ E’tat”

WORTERBUCH ESPERANTO DEUTSCH. 
Verkita de Dr. Emil Pfeffer. Tagblatt-Bi- 
bliothek Nr. 335. Prezo: 0,30 germ. markoj.

RUMANA BONHUMORO en elektitaj ra
kontoj. P. Firu kaj S. Pragano. Mendebla

b b

Ĝi estas rice- 
: Johano Zawada, Var- 

2. M. O. Czorniaków.

eldono.
Man Jlaase, Berlin S 14, S tialis-

Prezo: 30 pfe-

SEN-
K. Strang. Es- 
Auckland, N. Z. 
Boĝion Are n ne,

LA REĜINO DE LA NIGRA 
La plej bela apudmara somerresta- 

Eldonita de 
Sofia. Bulgarujo.

r/

ĉe L. Moreau, Raa popscheweg. 55. Ankeni. 

Nederlando. Prezo: 2 sv. fr.
WIESBADEN. La plej granda sanigban- 

loko de Germanujo, la mondfama kuracurbo, 
la belega loĝ-kaj ĝardenurbo. Ilustrita gvid
libreto eldonita de Urba trafikoficejo.

FESTOJ DE SANKTA EMERIKO. Mult
kolore presita afiŝo (64X94cm) de propagan
do de la 15-a Internacia Katolika Esperanto- 
Kongreso. Centra Oficejo de Ĉefaranĝa Ko
mitato: Budapest IV, Ferenciek tere J. Hun

garuja.

CANNES. Flora kaj eleganta sporta urbo. 
Ilustrita gvidfolio. Oficiala informoficejo: 
Syndicat d' Initiative. Cannes (France).

ESTONIO ANTAŬE KAJ NUN. Eldonis: 
Esperanta Turista Komisiono ĉe Esperanto- 
Asocio de Estonio, Tallinn 1930. — 24 pĝ. 
karton. Kun 30 ilustraĵoj. Prezo ne mon
trita (ŝajne senpage ricevebla; petantoj tamen 
aldonu respondkuponon).

THE NORTH AMERICAN ESPERANTO 
ALMANAC. Editad bv J. J. Sussumuth. Pii- •J
blished by: The Esperanto Association of 
North America, Fort Lee, N. J., Usono. 116- 
paĝa jarlibreto kun anglalingvaj informoj, 
listoj de grupoj, membroj, gazetoj, libroj ktp. 
Prezo ne nomita.

PARIZAJ PAROLADOJ DE ABDUL BA
HA. El la angla eldono tradukitaj de Lidja 
Zamenhof. Bahaa Esperanto-Eldonejo “La 
Nova Tagõ”. Weinhem. 1932.

LA KONFLIKTOJ EN MANĈURIO KAJ 
ŜANHAJO. Pri la agado de U. H. A. en 
Ĉinujo. Eldoninto: “Universala Homama 
Asocio”, Kameoka, Kioto-hu, Japanujo. Pre
zo: 2 internaciaj respondkuponoj.

EVANGELIO DE STNKOMPLETIGO KAJ 
EVANGELIO DE HOMAR KOMPLETIGO. 
Volumoj VI kaj VIT de “Evangelioj de Belis- 
mo”. Verkitaj de Oka moto. Rikici. Tomioka- 
mura, Ŝuntoo-gun. Ŝiznoka-ken, Japanujo.

LÁZNÉ BÉLOHRAD. Somera restado en 
Ĉeĥoslovaka Respubliko. Gvidlibreto eldo
nita de U. E. A. Teritoria Oficejo por Ĉeho- 
slovakujo. Kradu Králové, No. 628-a. •

GOETHE MEMORJARO 1932. Weimar. 
Ilustrita gvidfolio eldonita de “Verkenhrsve- 
rein Weimar” kune kun U. E. A. en Ĝenevo 
memore de la Goethe memorsemajno.

La “VIVARATS”. Ĉiuj altecoj de 50 ĝis 
1.700 metroj. Ĉiuj klimatoj. Ĉiuj aspektoj. 
Ilustrita gvidlibreto eldonita de “Sindikato 
de Iniciativo de la “Vivarais”. Socia sidejo 
en Valsles-Bains (Ardèche). Francujo.

Eldonita.de
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VIZITU LA URBON BAMBERG! La mal
nova imperiestra kaj episkopa urbo, la fran
ka Rom. Faldfolieto eldonita de la trafika 
— kaj plibelig — unuiĝo Bamberg. Petu ĝin 
al Esperan to-Unuiĝo Bamberg. Bavarujo.

EKSIĜO, Naun Jeruŝalmi. El la hebrea 
originalo tradukis kaj komentis Leono Viena
no. No. 1 de “Esperantlingva Novelbibliote- 
ko”. Eldonejo N. Szapiro. Warszawa. 

NowoUpki 8. Polujo. 0,45. Sendkosto 10%.
ESPERANTO PER ESPERANTO. Ler 

nolibro de la lingvo Esperanto laŭ senpera 
(rekta) metodo. Kun metoda enkonduko. 
Verkita de Leono Vienano. Tre interesa ler
nolibro Librejo N. Ŝapiro. Nowolipki 8. 
Warçawa. Polujo. Prezo. 1 sv. franko.

ESPERANTO - PARADIGMARO, de d-ro 
Robert Raupp. Interesa kondukilo por ins
truado en kursoj kaj kluboj. Prezo: 1 mar
ko (kvarondolaro eksterlande). Poŝtĉekkonto 
3001 Lud/wigshafen ce Rejno, Germanujo.

LA UNUA SUPLEMENTA LEGOLIBRE
TO DE ESPERANTO de Kooĵi Taŝiro. -932. 
Eldonejo Kiboŝa. Tokio.

DUDEKTRIA UNIVERSALA KONGRE 
SO DE ESPERANTO. (Kraków 1-8 Aŭgus
to 1931). Oficiala Dokumentaro Esperantis
ta. Eldono de “Internacia Contra Komitato 
de la Esperanto Movado. II Rue du Mont- 

Blane. Ĝenevo. Svislando.

RAPORTO DE LA AEROLOGIA OBSER
VATORIO DE TATENO. No. 6. Jarlibro 
por 1928. Eldonita de la Aerologia Observa
torio, Tateno apud Tutuira (Ibaraki-ken), Ja
panujo. 1931. Tiu ĉi raporto, kiel la kvar 
antaŭaj, aperis nur en Esperanto. Krom ĝia 
scienca valoro ĝi estas bonega propagandilo 
de la helplingvo.

MINACO AL MONDPACO. Senpage ha
vebla ĉe la Komitato por Internaciaj Rilatoj. 
No. 5. Ma otan Street. Nanking. Ĉinujo.

Tiu ĉi libreto estas respondo al la jena de
mando: Kial Japanujo invadis la Fiinan teri 
torion de Manĉurio?

AŬSTRIO. Faldfolio prezentita de: Inter
nacia Esperanto — Muzeo, Wien I., Neue 

Burg, Meldenplatz. Aŭstrujo.

POŜTKARTO kujn bildo de la grandioza 
monumento de Jesuo Kristo sur monto Kor 
kovado ĉe Rio de Janeiro; teksto en Esperan
to. Prezo: 4 kartoj — 1 respondkupono. 
Havebla ĉe S-ro A. Couto Fernandes. Rua 

Alice, 65. Rio de Janeiro. Brazilo.

ESPERANTA GAZETARO

LA GAZETO DE LA XXIV a UNIVER 
SALA KONGRESO DE ESPERANTO. Re
dakcio: “Maison de la Mutualité”, rue Saint- 

Victor. Pa r is.

ESPERANTO BLADET. Organo de Nor
vega Esperantista Ligo. Redakcio: Bergs 
liensgt 11, Oslo. Norveglando. Abonprezo 
por eksterlando: 3 kr. n. pojare.

L’ ESPERANTO, quindicionale de infor- 
mazioni e commenti. Direzione e Redazione: 
Torino, via Goffredb C asali s, 25. Italujo.

VERDA STELO. Esperantisma monata 
gazeto. Redakcio kaj Administracio: Montana, 

94, l.° Barcelono. Hispanujo. Abonprejo: 2 
pesetoj.

PROGRESO ESPERANTISTA. Boleti n de 
informacion de la “Coufederación Esperantis
ta Espanola”. Adreso: Federacion Esperan
tista Aragonesa, Roda, 14, y 16, Zaragoza. His

panujo.

ESPERANTO LANDO. Io por ĉiu fami
liano. Kvaronjara. Jarabono: 1.25 svisa 
franko. Redakcio kaj. Administracio: 128 
Market St., Suite 613-4. Netcark. N. J. Usono.

LA OKCIDENTULO. Organo de la pro
leta movado en Portugalojo. Eldono de “Ligo 
de P Okcidentaj Esperantistoj”. Aperas la 
unuan de ĉiu monato. Redakcio kaj Admi
nistracio: 3, Rua Joao de Lemos, l.° Lisboa, 

Portugal. J ara bon prezo: 6 escudos.

MONOFERADO POR LA KONSTRUO DE 
ZA MENHOF-MONUM ENTO EN

BIALYSTOCK
b • ♦ ♦ • fr . • • • 4 .*• • i * > 4 fr1 • • • f * > • < b ’

Neniu espa rantiste rifuzu aĉeti unu aŭ kelkajn 
brikojn por la Monumento.

La prezo de ĉiu briko egalas afrankon por eks
terlanda letero <700 rs.)

Kiu donacas almenaŭ 10 brikojn (7$000) ricevas 
specialan dankleteron kaj estas enskribita en la Oran 
Libron de la Monumento. La nomoj de tiuj mono- 
fer intoj aperos krom tio en Esperanta gazetaro.

Brazila Ligo Esperantista estas la honora repre
zentanto en Brazilo.

Sendu la sumon al S-ro A. Couto Fernandes, Rua 
Alice 65, Rio de Janeiro.

Antaŭ sumo .................................................. 153$000
João Pereira Siqueira ..................................... 10$000
Junulara Esperantista Societo ....................... 17$000
Francisco N. Lorenz ..............................  õ$000
Brik-kartoj venditaj ......................................  15$000

Sumo................................   200$000
4
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BRAZILA LIGO ESPERANTISTA
(Liga Esperantista Brasileira)

Societo de publiko utileco, laŭ registara- dekreto 
N. 4.356, 26 Oktobro 1921

Estraro de li. L. E.

Honora prez. — D-ro Everardo Backheuser 
Ilon. vic-prez. — D-ro Venancio da Silva 
Prezidanto — Inĝ. A. Couto Fernandes 
Vicprezidanto — D-ro Carlos Domingues 
Ĝenerala sek. — D-ro L. Porto Carreiro Neto
1. ‘ sek. — S-ro Guilherme Azambuja Neves
2. “ sek. — F-ino Yrany Baggi de Araujo 
Kasisto — S-ro E. Felix Tribouillet

Todo socio de B.L.E. é socio nato da “Univer
sala Esperanto-Asocio” (U.E.A.). Sua quota anual 
é de:

10$000 para o socio isolado.
16$000 para o socio isolado (com direito ao “Es

peranto) .
7$ OOO para o socio de grupo regional.

13.$000 para o socio de grupo regional (com di
reito ao “Esperanto”).

Os grupos esperantistas pagarão a quota anua) 
de: ;

30$<)()0, sendo o seu presidente considerado socio 
de U.E.A. com direito a receber o “Esperanto”.

GRUPOJ ALIĜINTAJ

1. BRAZILA KLUBO “ESPERANTO”. (1906) Si
dejo: Rua Marechal Floriano, n.° 212. Rio de Ja
neiro .

2. VIRINA KLUBO, (1912) Sidejo: Rua Marechal 
Floriano, n.° 212. Rio de Janeiro.X

3. GRUPO ESPERANTISTA “COUTO FERNAN
DES”. (1914). Sidejo: Rua Collares Moreira, 
116. S. Lute. Maranhão.

4. NOVA SAMIDEANARO. (1919). Tristão Gonçal
ves, 55. Fortaleza. Ceará.

5. ESPERANTISTA RONDETO “VERDA STELO”. 
(1919). São Bonifacio. Correio de Therezopolis, 
Sta. Catarina.

6. SUDBRAZILA ESPERANTISTIGI!/)”. (1927). 
Sidejo: Rua, dos Andradas, 1.431. Porto Alegre. 
Rio Grande do Sui.

7. SERVIÇO DE ESTATÍSTICA GERAL DO ES
TADO DE MINAS GERAES. (1929). Secreta
rio, da Agricultura. B. Horizonte. Minas Geraes.

8. GIMNAZIA ESPERANTISTA RONDETO. (1929). 
Sidejo: Gina sio Catarinense- Florianopolis. S. Ca
tarina .

9. SAN-PAŬLA GRUPO ESPERANTISTA. (1930). 
Sidejo-c Rua (Juirino de Andrade, 21 — l.° São 
Paulo. Stato S. Paulo. Poŝtkesto 2.536.

10. JUNULARA ESPERANTISTA SOCIETO. (1930f 
Sidejo: Rua Tupis, 349. B. Horizonte. Minas 
Geraes.

11. CENTRO ESPERANTISTA I)E PARANA. (1931). 
Sidejo: Avenida João Gualberto, 726. Curitiba. 
Paraná.

AMO PER PROVERBOJ
(AMOR POR ANEXINS)

UNUAKTA KOMEDIO DE ARTHUR AZEVEDO

Tradukita de A. Couto Fernandes, lingvo-ko- 
initano.

DUA ELDONO

PREZO: 2$ OOO aŭ 0,50 svisa franko.
• * / * L \ ' 1 ' • * *

Mendu ĝin al la tradukinto: Rua Alice, 65a. 
Rio de Janeiro — Brazilo

KATALOGO
Petu la'novan katalogon de libroj en kaj 

pri Esperanto, kiun publikigis Brazila Ligo 
Esperantista.

Ini. Esperanto Muzeo en Wien, I. Neue 
Burg, dissendas diversajn fotojn pri la muzeo 
kaj vizitoj de eminentuloj po 1 respondkupo
no; krome du diversajn novajn gvidfoliojn 
pri Wien kaj Aŭstrio kontraŭ 1 respondku
pono .

Mendu ilin!

Mi interŝanĝas pin. de Eŭropo kontraŭ tiuj 
de Sudameriko. Ne sendos unue, sed nepre 
tuj respondos. Reg. konsil. Steiner, prez. 
de Intera,. Esperanto-Muzeo, Wien, T. Neue 
Burg, Aŭstrujo.

Mia gazeto estos ankaŭ je via dispono. 
Steiner.

Presejo: Fratoj Pongetti. Av. Mem de Sá, 78 Rio de Janeiro.
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